
وسطاأل الشرق عالمإ دورية  
التحرير رئيس  

مريكيةألا المتحدة ياتالالو بشارلت، كوينز جامعة. النواوي محمد. د  
العربي القسم محرر  

المتحدة العربية ماراتاإل -أبوظبي وجامعة مصر، -القاهرة جامعة أحمد، محمد العظيم عبد عزة. د  
التحريرية الهيئة  (*) 

مصر شمس، عين جامعة الباري، اسماعيل وائل. د  
عبد الرحمن الشامي، جامعة صنعاء، اليمن.د  

أوسلو التطبيقية، للدراسات الدولي فافلو معهد رئيسي، باحث الفضيل، عبد منى. د  
القاهرة شمس، عين جامعة م،الالس عبد نجوى. د  

الكويت الكويت، جامعة. الفيلكاوي يوسف. د  
مصر القاهرة، جامعة. الحديدي منى.د  

المتحدة المملكة انجلترا، غرب جامعة ألَن، ستيوارت.د  
مصر بالقاهرة، مريكيةاأل الجامعة. أمين حسين. د  

األمريكية المتحدة ياتالالو بأفاييت، لويزيانا، جامعة أوتر، فيليب. د  
المتحدة العربية ماراتإلا الشارقة، جامعة. عايش محمد. د  

المتحدة العربية اإلماراتالشارقة، جامعة. عزي الرحمن عبد. د  
مصر. شمس عين جامعة. بهنسي السيد. د  

منى بدران، جامعة المستقبل، مصر. د  
السويد جونكوبنج، جامعة بارخو، ليون. د  

األمريكية المتحدة ياتالوال كنتاكي، جامعة بويد، دوجالس.د  
مصر القاهرة، جامعة. درويش شريف. د  

المغرب للترجمة، فهد الملك كلية .ديفيس إيراس.د  
األمريكية المتحدة ياتالوال ردو،الكو جامعة ايتشيبي، نبيل. د  

جامعة نورث أالباما، الواليات المتحدة األمريكية المصري، محمد. د  
السويد أوربيدو، معةاج ، الدين عز ماهيتاب. أ  

وايتووترز، الواليات المتحدة األمريكية -جامعة ويسكونسين  صالح، جابر أمل. د  
الدنمارك كوبنهاجن، جامعة ل،الج إيهاب .د  

المتحدة العربية ماراتاإل الشارقة، جامعة. جاويش خالد. د  
مصر بالقاهرة،األمريكية الجامعة. حمدي نائلة. د  

المغرب ،واالتصاالت للمعلومات العليا المؤسسة. حيداس أحمد. د  
كندا أِلٌسن، ماونت. َهنط واين. د  

 ماراتاإل المتحدة، العربية ماراتاإل جامعة الجنيبي، بدرية. د
 مريكيةألا المتحدة ياتالالو ميريالند، جامعة. خميس سحر .د

 مصر شمس، عين جامعة. مرزوق يحيى دينا. د
 سنغافورة التكنولوجية، نانيانج جامعة ميهرابي، ميغداد

 المتحدة المملكة لندن، شرق جامعة ميلور، نهى. د
 ريكيةاألم المتحدة ياتوالال كولج، رولنز جامعة. مصباح هشام. د
 مريكيةاأل المتحدة ياتالوال كاليفورنيا، جنوب جامعة. سيب فيليب. د

 مريكيةاأل المتحدة ياتالوال جورجيا، يةالو جامعة. تيل ليونارد. د
 مريكيةاأل المتحدة الواليات كمونولث، فيرجينيا جامعة. تٌرك جودي. د

 
 نجليزيةاإل باللغة العائلة السم األبجدي للترتيب وفقا مرتبة سماءألا (*)


